Verslag Jeugdraad 2 december 2014:
Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Erik (Penningmeester), Ruben, Jolien, Tom, Wouter (Chiro
Erps-Kwerps), Jeroen, Gilles, Zoë (Chiro Everberg), Dave (JH ’t Excuus), Mathias (Scouts
Kortenberg), Nils, Jens (JH Den Aap), Pieter (JH Den Uyl), Shayan (Speelplein Alles Kids),
Simon, An (OW), Harold (schepen Jeugd) en Mit (Jeugdconsulent).
Verontschuldigd: Herman (vervanging door An), Thibaud, Lien


Goedkeuring verslag jeugdraad van 4 november 2014
o Geen opmerkingen. Verslag ok
o Scouts heeft TG geëvalueerd (zie later in verslag)



Verwelkoming nieuwe jeugdraadleden (lijst aanvullen)
o Lijst met gegevens wordt doorgegeven. Iedereen vult aan. Lijst wordt op de
Facebookgroep van de jeugdraad gezet door Gabi.
o Personen die niet naar de jeugdraad komen, worden op de lijst geschrapt



Toer der verenigingen
Chiro Erps-Kwerps
- 352-fuif: goed verlopen. Debriefing volgt 11/12
- Spagketi: vlot verlopen, buiten twee klachten van de buren. Wordt vervolgd.
Den Aap
- Bedanking TG gehad: goed
- Palmkesnacht: succes
’t Excuus
- Verjaardagsfeestje oudlid
- Jincafé: tof, komt waarschijnlijk komende jaren terug
- Too many Duvels: alles vlot verlopen. Geen record gevestigd… volgend jaar
opnieuw!
- Margimix: goed verlopen, geen klachten
Chiro Everberg
- Quiz: goed geweest!
Scouts Kortenberg
- Kaas- en wijnavond van de givers: winst is nog niet bekend, maar belooft wel goed
te zijn
- Werkdag: veel gekuist en opgeruimd. Alles terug spik en span
Speelplein
- /
JH Den Uyl
- Jeneverberg: groot succes!!
- Voetbalwedstrijden op groot scherm



Metalavond: veel ‘metalvolk’ op af gekomen, goed!

Klusjes update (alles op tijd doormailen)
o Update van klusjes vorige maand
o Chiro Everberg:
 Er is geen warm water meer. Mogelijks de ketel?
o Chiro EK:
 Deur is nog altijd kapot. Offerte is duur en het budget is op.
Denkpiste om iets ad hoc te installeren. De deur zal
waarschijnlijk pas voor 2015 zijn (wegens budget en de
aannemer die nu niet kan)
 2 ramen boven: ramen zijn bij de bouw slecht geplaatst.
Reparatie valt duur uit. Besluit: wordt niets aan gedaan, want
ramen moeten eigenlijk ook niet openstaan.
 Toiletten: ton van regenwater moet voortdurend gereset worden.
Is lastig. An vraagt of de loodgieter in 2015 eens wilt passeren
om dit te maken.
 Branddeuren werden allemaal nagekeken: zijn nu allemaal in
orde. Branddeuren altijd sluiten, ook die van de kelder.
 Opmerking: Branddeur kelder moet altijd vrij zijn. Nu staat er
veel rommel. Voor veiligheid moet de deur altijd vrij zijn!!!
o Scouts:
 Vloer werd geverfd. De 2de laag moet nog komen.
 De vraag werd gesteld om ook de muren te verven: Scouts was
dit eigenlijk niet van plan
 Spot: wordt in 2015 gemaakt
 Er werd een nieuwe, makkelijke thermostaat geplaatst
 Warm water werd ook geregeld met een timer voor in de
weekends (vanaf 6u is er warm water). Dit kan echter ook
manueel geregeld worden indien er bv. in de week eens warm
water nodig is.
 Elektriciteit werd ook nagekeken (in het nieuwste gebouw): de
planning en keuring zijn nu in orde. Alles werd opgehangen in
de elektriciteitskast
 Sintenkostuum + producten uit technische ruimte halen!
o ’t Excuus:
o De ramen: is nog lopende. Onduidelijk wanneer deze
herstelling zal plaatsvinden. Het jeugdhuis wordt op de
hoogte gebracht van zodra er meer informatie is
(goedkeuring en datum van herstelling)
o Tot vrijdag geen elektriciteit: er is een module naast de
hoofdschakelaar in de elektriciteitskast aan het smelten. Dit
wordt vrijdag hersteld, dus normaal gezien is er
vrijdagavond terug elektriciteit.

o ’t Excuus wil binnenkort werken doen aan de
elektriciteit/verlichting. Dit in samenwerking met de
gemeente.
Besluit: Binnenkort eens samenzitten met An, Marc en
Herman.
 An plant een vergadering met alle partijen.
o Den Aap:
o De achterschuifdeur: glas wordt binnenkort vervangen
o Offerte voor de klink werd gemaakt. Klink wordt in 2015
hersteld.
o Bij inkleding lokaal: geen zwarte plastiek o.w.v.
brandgevaar!! Indien je wil verduisteren, hang de zwarte
plastiek dan langs de buitenkant.
o Vraag voor camerabewaking voor veiligheid
 Weet dan dat alles gefilmd worden 
 Camera gericht op de parking installeren?
 Mit bekijkt dit met Harold
o Vraag om de nooddeuren te wisselen van plaats: dit gaat
niet. Opties:
 Nieuwe deur zetten: An vraagt offertes op
o Den Uyl:
 mannentoiletten pakken geen water meer.
 Vuilbakken zitten overvol, maar we hebben zelf geen sleutel om
deze vuilbak open te doen. An
 De sleutel van de advalvas is kwijt… An vraagt bij de
werkmannen een sleutel
 Isomo aan de verwarminsketel = gevaarlijk! Dit graag asap
opruimen!!!


Update kalender
o Nieuwe data doorgeven: Activiteitenlijst wordt doorgegeven en aangevuld.
o Volgende jeugdraad:
o Op dinsdag 06/01/2015 om 20u.
o Het zijn examens, daarom zal de jeugdraad erg kort zijn. Toch graag
van elke vereniging 2 personen aanwezig.



Toernee general
o Evaluatie van TG door scouts:
 Jeugdhuizentocht: concept paste niet voor de scouts?
 Drankregeling werkte niet: werden extra bonnetjes uitgedeeld?
 Kidsnamiddag:
 leuker om in eigen groep te blijven en dan door te schuiven.
 Autowrak: scouts kreeg boze mail van ouders;
o -> hekken rond de auto zetten + veiligheidsbrillen
voorzien + aanwezige begeleider



Evaluatie bedanking toernee general
Zijn alle rekeningen van TG binnen?
 Security is nog niet in orde. Glenn laat niets weten
 Rekeningen voor 10/12 bij Erik en/of Mit zodat dit nog op het
schepencollege van 12/12 kan komen!



Evaluatie bedankingsfeest
 Bier en frisdrank was snel op 
 Alle rekeningen zijn normaal gezien bij Erik.



Jeugdhuizen bezorgen hun rekeningnummer aan Erik

o Fuifevaluatie
 DJ Ghost terugbetaling?
 200 euro moet nog gestort worden. Tom stuurt het contract door
naar Simon om het nodige te doen


Pasmachines (Nils)
 Nils heeft dit nog niet kunnen navragen. Hij doet dit nog wel
tegen de jeugdraad van februari?



Kijk op 352fuif:
 Complimenten gekregen
 Klachten zijn niet gekomen
 Voorverkoop: op het nippertje alle kaarten verkocht gekregen.
Mogelijks omdat we pas een maand op voorhand wisten dat we
enkel VVK mochten doen.
 Er was behoorlijk wat volk. Wel minder dan gewoonlijk, dus dit
hebben we financieel wel gevoeld
 Er was ook security op de parking: is goed verlopen. Politie
moest niet gebeld worden.



Update debriefing TG
 Vraag van de politie om één extra persoon op de shift van
security buiten te zetten. Doel hiervan is signaalfunctie: als er
iets aan de hand is, moet deze persoon de politie verwittigen.
 Er zijn veel acties door de politie geweest op de avond zelf
 De vraag: welke jongeren komen bij ons amok maken?
o Ondanks we weinig reclame gemaakt hebben, is er toch
veel volk geweest
 Ook werken met VVK? Nog te bespreken
 Veel vechtersbazen die de sfeer voor de rest verpesten
 Veel mensen die prebooze houden: zijn al behoorlijk in de wind
als ze op de fuif toekomen -> gevechten kunnen makkelijker
ontstaan
 Geluidsmetingen: alles was in orde tot Ignazzio. Bij de laatste
DJ waren er absoluut teveel decibels









Gevraagd aan de politie om actiever tussen te komen bij
dronken jongeren en de pas af te nemen. Dit laatste mogen ze
niet doen. Ze kunnen jongeren enkel naar ‘buiten’ escorteren
Identiteiten noteren van kwajongens om zo meer zicht te hebben
op de ‘lastige’ klanten.
Eventueel nadenken over ander concept/andere naam?
o Gaan we door naamsverandering het probleem
oplossen? We denken van niet.

Waar zijn de tenten en podiumelementen?
 Tenten en podiumelementen werden naar de juiste plaats terug
gebracht.
 Tenten staan in Den Uyl.

Jeugdhuizen -> brainstorm om volk te lokken
o Hoe kunnen we meer volk lokken naar de jeugdhuizen? En ook mensen buiten
de jeugdverenigingen van Kortenberg?
o Nadenken of er bij jongeren een drempel is om te komen naar een jeugdhuis?
Weten jongeren waar de jeugdhuizen zijn, wanneer deze open zijn, etc?
-> Tonen dat je als jeugdhuis open staat voor iedereen
o Besluit:
 Eens een keer samenkomen met de drie jeugdhuizen om hier over na te
denken.
 Eventueel iemand van Formaat uitnodigen.
 Vanavond wordt er nog een datum afgesproken onder de drie
jeugdhuizen. Gabi gaat ook naar deze bijeenkomst



Varia
o Vormingen: update


Fuifcoach:
 Er zijn nog enkele geïnteresseerde mensen: Pieter, Jens,
Thibaud, Nils, Gabi en Lien
 Scouts vraagt dit nog na
 Mogen Aspi’s ook? Navragen of er een leeftijd op deze
vorming staat: Mit



EHBO:
 Stand van zaken:
o Jeugd Rode Kruis heeft een zestal data laten weten.
o Mit mailde alle deelnemers van de vorming met de
vraag om van de zes opgegeven data aan te geven op
welke moment(en) zij het beste kunnen. Op dit moment
kreeg Mit nog maar 5 antwoorden terug terwijl er zich in
totaal 30 mensen opgegeven hebben. -> Vraag aan de
groepsleiding om hun leden/leiding hierop aan te

spreken. Alle antwoorden moeten binnen voor 7
december!
o De vorming zal op vraag van Jeugd Rode Kruis zelf op 2
verschillende momenten doorgaan. De groep was te
groot om dit met iedereen samen te doen.


Andere ideeën voor vorming -> licht en geluid
 Eens navragen bij leden/leiding of er voldoende interesse is
voor deze vorming: alle verenigingen
 Mit vraagt eens na bij Stan bij welke organisatie hij dit vorige
keer wilde organiseren: wat is de min. aantal deelnemers voor
deze vorming?

o Jaks: voor 20/12 artikels voor Zoeklicht februari binnen! info@zoeklicht.be
 Wie schrijft iets:
 Iedereen die in februari activiteiten heeft!
o Restfonds
 Kuisgerief: staat klaar om uit te delen


Jetons: Dit jaar nog mogelijk? Overig budget is momenteel nog 1.450€
 Dave stuurt offertes door naar Mit.
 Eventueel nu al een deel aankopen voor de 1.450 euro die er
nog is en de rest vanaf januari 2015? Mit regelt dit.
 Iedereen is akkoord met het feit dat er enkel jetons aangekocht
worden voor speelplein en ’t Excuus. Alle andere verenigingen
hebben geen extra jetons nodig.
Besluit:
-> Dave en Shayan: Aantal, kleur, logo en offertes bezorgen aan
Mit: asap
- Mit brengt dit in orde voor het SC van 12/12
(Dave en Shayan: deadline voor Mit = 10/12!!)



Alcoholbanners voor op onze fuiven: Simon zoekt offertes voor 10/12
+ banner: Denk aan de buren
(indien budget restfonds op is na jetons, budget drugs- en alcohol
gebruiken)
Mit brengt dit op SC van 12/12 (Simon: deadline voor Mit is 10/12!!)



Jaarlijkse stickers kansspelcommissie voor kickerspelen in de
jeugdhuizen: 150 euro per sticker
 Kicker eerder gratis maken?



Wanneer gaat de tapcursus door?
 Uitgesteld tot februari
 Gaat terug door in ’t Excuus
 Iedereen vraag bij achterban op welke dag de tapcursus het
beste door zou gaan
 Mogelijke data: 13/2 en 20/2



Tom regelt dit verder af

o Jeugdraadweekend:
 Zal doorgaan op 3, 4 en 5 april. Iedereen noteert dit in zijn agenda!!!
 Pieter zoekt vervanging, want hij kan er niet bij zijn. Eventueel Bas?
 Van elke vereniging moet er iemand mee op weekend gaan!
 Vragen aan Stan om te komen koken. Simon en Marlies ook?
 Bestemming wordt gezocht door Gabi en Erik
o Komende activiteiten:
 Speelplein:
 kerstfeestje op 22/12


Everberg:
 kerstmarkt op 13/12
 4/1: driekoningen met aansluitend spaghettiavond
 17/12: Warmste gemeente op gemeenteplein Everberg



Den Aap:
 Deze maand elk weekend palmdobbelen



Den Uyl:
 Sinterchouffe: 5de schoentje zetten = 6de een cadeautje
 19+20/12: streekbierenavond
 3de black & white



EK



Sint komt op de Chiro
Leiding gaat samen oudjaar vieren



’t Excuus
 Vrijdag filmmarathon van Transformers
 19 +20 + 21/12: iets speciaals op de planning…
 25/12: Xmas



Scouts
 13/12: scoutsvriendendropping
 Samen Nieuwjaar vieren
 10/1: kerstboomverbranding



Gemeente:
 DAG1: vrijwilligers gezocht: per 5 personen krijg je 100 euro
o Wie wil komen helpen, mail sturen naar Mit met 5
namen erin
o 3 shiften:
 Opbouw: 13u – 16u30
 Hulp op evenement zelf: 16u30 – 20u
 Afbraak: rond 20u30 – 22u (ongeveer)

Volgende JR 06/01 - 20u

